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За името и родословието на капитан I ранг Димитър Добрев 
Красимир Г. Кънчев, гр. Русе 

 

При проучвания за живота и дейността на изтъкнатите наши флотоводци 

неминуемо се натъкваме на различни любопитни факти, които често са в състояние да 

променят някои вече утвърдени тези и постановки. Това с особена сила важи при 

въвеждането на нови, или добре забравени стари извори и източници на документи. 

Българските православни, (а и не само православни) храмове съхраняват един 

неизчерпаем източник на познание, който рядко, да не кажа почти никога, се използва в 

научно обръщение. Това са т. нар. „Регистри” или „Кондики”, в които са отбелязвани 

различни събития от живота на християнина, свързани с отбелязването им от църквата 

чрез определени ритуали, като например раждания и кръщенета, венчавки, погребения.  

Същите пък от своя страна са и свързани със събирането на определена такса, сума, 

използвана главно по поддръжката на храма или за издръжката на свещеника, обслужващ 

енорията и с отчисления за регионалната митрополия. За огромно съжаление тези архиви 

достигат до наши дни в крайно плачевно състояние, с много липсващи страници, с 

полуизличени или направо унищожени записи, а за някои години, поради тревожни и 

гибелни събития в нашата история, те изобщо отсъстват или са съзнателно ликвидирани. 

Ще спра дотук за тези източници, тъй като те са обект на други проучвания. 

При търсенето на допълнителни факти за биографията на изтъкнатия български 

фротоводец и русенец капитан I ранг Димитър Добрев за изясняване генеалогията на рода 

му извърших справка с един сравнително добре запазен масив от регистрите при 

катедралния храм „Св. Троица” в град Русе за ражданията и кръщенетата през 1868 г.
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(Вж. прилож. факсимиле). Установи се, че има твърде подробни данни, които мога 

синтезирано да представя по следния начин, като извлечени от записките в графите на 

полиграфично отпечатаните страници на регистъра: 

1. Запис в Регистър за раждания и кръщенета при храм „Св. Троица” - гр. Русе  

за 1868 г., л. 29, под № 205 за  25 февруари 1868 г.
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  (Ръкопис. Оригинал. Черно мастило 

или туш. Черковно славянски език. Поправки, съкращения. Вписвания и поправки с 

виолетово мастило.) 

2. Родено дете от мъжки пол на 12  февруари 1868 г. 

3. Извършено кръщене в православна вяра на 25 февруари 1868 г. 

4. Кръщава се дете от мъжки пол с името Димитраки от родители майка  

Питруца Петкова и баща Добри Мини. 

5. Месторождение: Русчук, Варуш махале.
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6. Кръстник: Минка Панчева. 

7. Свидетели: Минка Панчева и свещеник Иван Кою.
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8. Приписка в графата за раждане: дадено (препис) 12/VIII.914.
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За семейството на Димитраки (Димитър) Добрев се откриват данни в обнародвания 

регистър за данъчно задължените лица в Русчук към 1862 г. ("нюфус дефтер")
6
 По него и 

                                                 
1
 Регистър за раждания и кръщенета при храм „Св. Троица” - гр. Русе за 1868 г., л. 1-44. 

2
 Пак там, л. 29. 

3
 За градоустройството на някогашния Русчук и неговите квартали (махали) подробно В: – 

Бакърджиева, Т., Ст.  Йорданов. Русе. Пространство и история. Русе, изд. „Авангардпринт”, 2004. 205 с. 
4
 Свещеник Иван Коев – известен русенски свещенослужител, обслужващ основно енорията на квартала 

Варош, дългогодишен епитроп на катедралния храм и на епархийския съвет. Данни за него и църковната му 

дейност се срещат до 1906 г. 
5
 Предполагам, че с тази приписка се засвидетелства издаването на препис от документа за раждане на 

Д. Добрев, който е бил необходим за кадровата му справка като военен и флотски офицер и именно по 

нея името е променено в придобилото гражданска известност име Димитър. 
6
 За семейството и родителите вж. В: – Бакърджиева, Т. Българската общност в Русе през 60-те години на 

XIX век. Историко демографско изследване. Изд. ДИОС, Русе, 1996, с. 74. Данни, които се коментират в нея 
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във връзка с цитирания по-горе документ може да се допълнят сведенията за родителите и 

родствениците му още преди раждането. Майката Питруца (Петранка) е дъщеря на 

русенския ескиджия
7
 Петко Иванов, среден на ръст, със сиви мустаци на 63 години. 

Семейството, което живее в махалата Варош, включва синът му Васил, кондуржия,
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среден на ръст, с едва наболи мустаци, на 19 години и зет му, също от кондуржийския 

еснаф, Добри Мини, на 30 години.
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Правейки преглед на тези два генеалогически източника мога да обобщя: 

Димитраки Добрев Минков (по късно капитан Димитър Добрев Добрев – вер. 

за името към 1914 г.) е роден в Русе, махалата Варош, на 12 февруари 1868 г., 

покръстен в православна вяра на 25 февруари с. г. от родители Питруца (Петранка) 

Петкова Иванова (по мъж Минкова), дъщеря на русенския ескиджия (вехтошар, 

антиквар) Петко Иванов и баща Добри, син на Мини (Минко) – кундуржия (обущар) 

на 36 години. 

Надявам се, че с това кратко съобщение допълвам с няколко щриха ранната 

биография на един от най-забележителните български флотски военно началници. 

Прилож. № 1: факсимиле от л. 29 на Регистъра за раждания и кръщенета при храм 

„Св. Троица” – Русе за 1868 г. 

 

                                                                                                                                                              
са извлечени главно от "нюфус дефтер" (регистър за данъчно задължените лица в Русчук към 1862 г.), 

съхраняван в ДА - Русе, ф 44 К, on. 1, а.е. 1. 
7
 ескиджия, - ята, мн. - и. (тур. eskici) Остар. и диал. Човек, който търгува с вехти неща; вехтошар. – В: 

Речник на българския език. т. IV ”Деятелен-Е”. Изд.  БАН, С., 1984, с. 827; Енциклопедичен речник на 

чуждите думи в български я език.ч. I, изд. “МАГ-77”, С., 1996, с. 355 
8
 Кондуржия (тур. kunduraci) – обущар, букв. който шие и продава кундури (кожени обувки).– В: Речник на 

редки, остарели и диалектни думи в литературата ни от XIX и XX век. Изд. БАН, С., 1974, с. 224 
9
 Бакърджиева, Т. Българската общност в Русе … цит. съч., с. 74. 
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Прилож. № 2: факсимиле от лист на османския "нюфус дефтер" отнасящ се за 

данъчно облагаемите домакинства в русенската махала Варош. 

 

 
 


